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1. koncepce práce  
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost; 
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování; 
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

Předložená rigorózní práce zkoumá sekuritizační diskurs migrace v Itálii v období 
bezprostředně po zahájení arabského jara. Výzkumná otázka (jakým způsobem bylo téma 
sekuritizováno) je formulována jasně a přiměřeně. Práce je dobře teoreticky ukotvena 
v sekuritizační teorii (autor zohledňuje původní formulaci i její kritické reflexe). Jasně 
identifikována je rovněž metoda zpracování (disciplinovaná interpretativní studie). Korpus 
textu, který je podroben analýze, je zřetelně vymezen (byť kritéria výběru mohla být 
objasněna již v metodologickém úvodu a nikoliv až v případové studii samotné) a je 
přiměřený typu práce. Teoretická literatura je rovněž dostatečně obsáhlá. Práce je logicky 
členěna a argument je plynulý. 

 
 

 
2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 

interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

Autor poskytuje solidní přehled teorie sekuritizace Kodaňské školy. V reflexi jejích kritiků 
(Williams) slibuje rozšířit její záběr o vizuální rozměr, tato ambice je nicméně zřetelná 
nikoliv v samotné případové studii, ale pouze při prezentaci jejího kontextu (volební 



kampaně v předcházejících letech). Naopak prakticky nezohledněna je Bigova kritika a 
konceptualizace governmentality of unease, která by si zasloužila zásadnější místo už jen 
z důvodu tématu (migrace), jímž se Bigo v evropském kontextu rovněž zabývá. Samotné 
zpracování případu lze charakterizovat spíše jako diskursivní analýzu než sledování 
sekuritizačního procesu. (Z autorova narativu přitom vyplývá, že standardní schéma 
sekuritizační pohyb – akceptace – mimořádná opatření nebylo zaznamenáno a procesy 
přijímání mimořádných opatření probíhaly souběžně s intensifikovanou problematizací 
migrace v politickém diskursu.) Autor identifikuje dlouhodoběji sledovatelné diskursivní 
vzorce (migranti jako kriminálníci / oběti, civiliazační diskurs, migrace jako ekonomická 
hrozba / příležitost), podle kterých, byť jen částečně, následně strukturuje interpretaci 
korpusu vyjádření relevantních aktérů. Argumentuje přesvědčivě, byť poměr interpretace 
ve vztahu k prezentaci empirického materiálu by mohl být vyšší (a např. místo 
mesianistického diskursu by patrně bylo lepší hovořit o diskursu trpitelském). Ozvěna 
teorie sekuritizace je patrná v diskusi mimořádných opatření na vnitrostátní a zahraniční 
úrovni, nicméně rozsáhlý popis procesu řešení situace na půdě EU (a reakce některých 
členských států, zejména Francie) nemají zřetelnou návaznost na politický diskurs v Itálii. 
Nakonec, kritika intensifikované sekuritizace stojí především na srovnání „výrokové logiky 
se skutečnými daty“ (s. 57). Autor ale nepředkládá žádné možné důvody toho, proč byla 
migrace problematizována či sekuritizována intenzivněji (např. politický oportunismus 
relevantních aktérů) nebo proč se politický diskurs ve sledovaném období v některých 
charakteristikách odlišoval od diskursu předešlého (např. absencí civilizačního diskursu). 

 
 

 
3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 

 
Práce splňuje standardy vědeckého textu. 

 
 

4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Práce je psána kultivovaně, stylisticky a jazykově zcela vyhovuje kladeným požadavkům. 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 

Výtisk je úplný. 
 
 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

 
 
 

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na rigorózní práce a doporučuji ji k obhajobě. Za 
její nejsilnější stránky považuji dobře vybraný případ a jeho analýzu vycházející z dobře 
vymezeného teoretického a metodologického rámce. Slabší stránky nacházím v poněkud 
potlačené interpretační rovině a tím pádem i nevyužitém kritickém potenciálu 
konstruktivistického přístupu k bezpečnostní problematice. 



 
8. navrhovaná klasifikace. 
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